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Produção industrial na zona do euro 
sobe 0,2% em novembro

Pelo terceiro mês seguido, a produção industrial na zona do 
euro cresceu, segundo a agência de estatísticas da União 

Europeia, Eurostat, informou nesta quarta-feira. A produção das fábricas, 
minas e empresas de serviços de infraestrutura subiu 0,2% em novembro 

ante outubro, embora tenha caído 0,4% em comparação a novembro do ano 
anterior. A estimativa era de que haveria estabilidade ante outubro e queda 
maior, de 0,7%, ante novembro de 2013. Além disso, a Eurostat revisou para 
0,3% o crescimento da produção industrial da zona do euro em outubro, ante 

0,1% da leitura anterior para o mês.

Conforme a Dow Jones, a produção industrial na zona do euro cresceu pelo 
terceiro mês consecutivo em novembro, em uma indicação de que o bloco da 
moeda única se manteve em expansão no último trimestre de 2014, ainda 

que em ritmo modesto.

Como em outubro, o aumento de dezembro foi impulsionado pela produção 
de bens de consumo, sinalizando que a queda das despesas das famílias com 
gastos em derivados de petróleo está ampliando a demanda por outros 
produtos e serviços.

Em novembro, o aumento da produção industrial ocorreu a despeito de 
substancial queda, pelo segundo mês consecutivo, da produção de energia, 
que caiu 0,9% em novembro ante o mês anterior, na sequência de queda de 
0,8% em outubro.

Este declínio, entretanto, foi mais do que compensado pelo crescimento de 
1,9% na produção de bens de consumo duráveis e de 0,5% na produção de 
bens não duráveis. Foi o segundo mês consecutivo de expansão significativa 
da produção de bens de consumo, refletindo o aumento de disponibilidade 

de renda das famílias em um cenário de preços de energia em queda.
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